
Så fungerar det
1 Presentera idén/Projektet 
> diskutera med dina kompisar vad ni vill göra 
> kontakta samarbetspartners. det kan vara ungdomsledare, en förening,  
 idrottsledare, föräldrar/vuxna, företag – alltså någon som vill hjälpa tilll 
 att förverkliga er idé. 

2 Fyll i en ansökan tillsammans med er samarbetsPartner 
> Vad vill ni göra? 
> Hur kommer det sig att ni vill genomföra idén? 
> Hur tror ni att idéen attraherar andra ungdomar? 
> budget 

3 skicka in ansökan 
> Från färdig ansökan till beslut om finansiellt stöd = max 14 dagar 

4 starta Projektet 
> Planera tillsammans projektet och genomför det sedan

5 UtVärdering 
> dokumentation: skriven, film, foto etc. 
> Finansiell rapport: redovisa kostnaderna och intäkterna 

6 om Projektet blir aV ska Projektet Ha 
> Vuxna samarbetspartners, t. ex. ansvarig förening,  
 företag eller vuxen person
> ansvarig ungdom
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Vad är            ? 
en påse pengar (minst 50 000 kr/år) för unga, 13-25 år, att 
söka från. disco, spelningar, poesikvällar, teater, skate, bygga 
och reparera ramper, multiarrangemang är exempel på 
aktiviteter som unga kan göra för unga – endast fantasin 
sätter gränserna! den aktivitet ni vill göra ska ske i ljusdals 
kommun, vara till även för andra och vända sig till ungdomar. 
Först till kvarn!!! 

Vad är egentligen vitsen med            ? 
> ett tydligt ungdomsperspektiv 
> möten på ungas villkor 
> Fler unga gör saker för unga 
> nya bättre metoder utvecklas av unga 
> Unga kan påverka
> mer aktiviteter 
> kommunen får ut mer per satsad krona 

            skapar ökad dialog mellan 
unga-unga och unga-vuxna/myndigheter 
> påpp skapar en ökad dialog mellan unga  
 och vuxna/myndigheter 
> det ansvar påpp kräver leder till ökad social kompetens 

            — skola för blivande  
samhällsmedborgare 
> Unga som gör påpp-aktiviteter blir språkrör  
 för andra unga
> Unga som gör påpp-aktiviteter  
 blir engagerade unga
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